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Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 01/13/2014 - 15:43
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Napsal uživatel George (neověřeno) dne Pá, 06/13/2014 - 13:31.
Často se jedná o programem řízené procesy a ne náhodné změny. (I když to tak na první
pohled může vypadat.)
V jakem smyslu jsou mutace nahodne jsem jiz uvadel.
Já zatím nepostřehl ani jeden.
To je tvuj problem. Jini ho zjevne nemaji.
Díky identifikaci těch kulek jsme toho schopni.
Ceho jsme schopni? Identifikovat zda se dotycny zastrelil sam nebo ho nekdo zastrelil, zda
to byl umysl ci nestastna nahoda atp.? To diky "identifikaci tech kulek" tedy rozhodne
nejsme.
Ty ale nevíš, odkud geny pocházejí. (Jen se domníváš.)
Geny pochazeji z jinych genu. Vznik novych genu je dolozen.
O tvůrci svědčí jeho produkty.
Ne, to tedy nesvedci. To je jen - u kreacionistu velmi oblibene - nicim neopodstatnene
rozsireni teleologickeho argumentu od konkretnich tvurcu (lidi), diky nimz vznikaji
jednotlive veci (lidske vyrobky) na celek sveta. Aby ses takove rozsireni mohl dopustit,
musis ovsem nejprve uverit tomu, ze nejaky "nadprirozeny programator" existuje. Opacne
to "nefunguje" proste proto, ze narozdil od teleologickeho argumentu (tykajiciho se lidi a
lidskych vyrobku) pro toto tvrzeni nemas vubec zadnou smyslovou evidenci.
Jak?
Nic te nenapadne?
Dohady, domněnky, spekulace, ale žádný konkrétní postup (návod), jak opsin vznikl. (Jak ho
vytvořit řetězcem drobných mutací.)
Mutace by tam mely byt myslim zmineny.
Vždyť ty nemáš žádné důkazy o nějakém výběžku, natož, že se z něj staly žábry.
Co ti brani to falsifikovat? To, ze to podle tebe nejde?
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Nejlepsi je, ze v konecnem dusledku tady tohle stejne skonci u nejakeho vyvoje.
Ukazkovym prikladem muze byt Veith, kdyz prednasi o zmenych v prirode po padu do
hrichu.
Nejprve se dozvime, ze Buh stvoril vsechno "dobre", tedy rostliny nepichaly, hadi nebyli
jedovati atd.
Nasledne to Veith zacne "dokazovatt".
Co to jsou trny ruzi? Jen premenene listy.
Pichlave kaktusy? Zase "jenom" premeneny stonek.
Jedove zlazy hadu? No prece premenenne slinne zlazy!
... ale s biologickou evoluci vsechny tyhle veci samorezjme nemaji co delat...

Velmi pekne to shrnul Pavel Netusil:
Zpochybnit lze ledacos, ale čím blíže jste současnosti, tím více dat je jednoduše
nezpochybnitelných. A tak se může stát, že např. přední český kreacionista Pavel Kábrt
dojde k takovému závěru:
"Bůh (nějaký chcete-li konstruktér) vytvořil zástupce asi čeledí (medvědovití, kočkovití). To
mohl být jeden pár od každého. Z těch vznikly rody a druhy - tedy i sloni i mamuti. V
různých dobách. Stejně jako dnes psi. Za Římanů bylo prý asi jen pět psích plemen, v
sedmnáctém stol. 200, dnes 400." (5) Chápete, co je zde napsáno? Bůh stvořil zástupce
čeledí, a z nich vznikly další druhy. Jak vznikly??? Napadá někoho jiná možnost než
vývojem? V podstatě každý dostatečně vzdělaný kreacionista musí dříve či později vývoj
připustit - je pak na něm, jak dá dohromady existenci vývoje se svým přesvědčením o
existenci Stvořitele - ono to ovšem jde poměrně snadno a mnoha způsoby.

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [1]

URL zdroje (přijato 01/08/2023 - 20:08):
http://old.kreacionismus.cz/node/1269#comment-127639
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/stari-zeme-vesmiru
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